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پردرآمدترین بازیگر مرد
جهان کیست؟

انتشار فهرست پردآمدترین بازیگران مرد ،فاصله
بسیار درآمد بازیگران زن و مرد در صنعت سینمای
جهان را نمایان کرد.
در فهرســت پردرآمدترین بازیگران مرد جهان
در نشــریه فوربز ،دواین جانسون با درآمد 64.5
میلیون دالر در یک سال گذشته در صدر ایستاده
اســت .درآمد این بازیگر تقریبا  20میلیون دالر
بیشــتر از جنیفر الرنس پردآمدترین بازیگر زن
جهان است.
دواین جانســون کشــتیکجکار مشهوری است
که بیشــتر با نام «راک  »The Rock /شــناخته
میشود .او ســال گذشته فلمهای پرفروشی چون
«سریع و خشمگین» و «سنآندریاس» را بر پردۀ
سینما داشت .راک امسال در فهرست فوربز جای،
رابرت داونی جونیور را گرفته است که سال گذشته
پردرآمدتریــن بازیگر مرد ســینمای جهان بود.
داونیجونیور امسال به صورت مشترک با شاهرخ
خان ستاره سینمای هندوســتان در رده هشتم
فهرست ایستاده است.
برای درک بهتر تفاوت درآمــد زنان و مردان در
ســینمای جهان بد نیست به این نکته توجه کنیم
کــه  18بازیگر مرد در این فهرســت بیش از 20
میلیون دالر درآمد داشــتهاند در حالی که تعداد
افراد با این میزان از درآمد در فهرســت بازیگران
زن تنها  4نفر است.
جکی چان ستارۀ آسیایی ســینمای اکشن با 61
میلیون دالر درآمد یکی دیگــر از پردرآمدهای
ســینمای جهان اســت که پس از راک ردۀ دوم
فهرست را به خود اختصاص داده است .مت دیمن
ســتارۀ «مریخی» و «جیسن بورن» با  55میلیون
دالر درآمد سومین بازیگر مرد پردرآمد سینمای
جهان در ســال  2016است .تام کروز با درآمد 53
میلیون دالری و جانــی دپ با درآمد  48میلیون
دالری ردههای چهارم و پنجم فهرســت را به خود

اختصاص دادهاند.
با در نظر گرفتن این فهرســت ،جنیفر الرنس در
میان پنج بازیگر پردرآمد ســینمای جهان جایی
ندارد .او با  46میلیون دالر درآمد ششمین بازیگر
پردرآمد سینمای جهان است و البته از این حیث
باالتر از بازیگران مردی چون بن افلک و وین دیزل
میایستد که به ترتیب در یک سال گذشته  43و
 35میلیون دالر درآمد داشتهاند.
الرنس سال گذشــته به موضوع اختالف دستمزد
فاحش بازیگر زن و مرد اعتراض کرده بود .مسئله
اختالف دســتمزد پرداختی میان بازیگران زن و
مرد پس از هک شــدن سرورهای شرکت سونی و
انتشــار اطالعات مالی پروژههای این شرکت اوج
گرفت .با انتشار این اســناد برای نمونه مشخص
شد که جنیفر الرنس در فلم «اخاذی آمریکایی»
بســیار کمتر از همبازیهای مرد خود دســتمزد
گرفته است ،در حالی که الرنس به عنوان یکی از
بازیگران زن گرانقیمت هالیوود همواره دستمزدی
نزدیک به بازیگران مــرد میگیرد و این موضوع
درباره دیگر بازیگــران زن که از چنین جایگاهی
برخوردار نیستند ابعاد گستردهتری دارد.
نفر آخر فهرســت پردرآمدتریــن بازیگران مرد
جهان هریســون فورد اســت که بــا درآمد 15
میلیون دالری هنوز هم  5میلیون دالر بیشــتر از
نفر آخر فهرست پردرآمدترین بازیگران زن جهان
دستمزد گرفته اســت .یکی دیگر از نکات قابل
توجه در این فهرســت کاهش چشمگیر دستمزد
زنان بازیگر با افزایش سن آنها است .در حالی که
چنین موضوعی کمتر میان مردان دیده میشود و
بیشتر بازیگران مرد پردرآمد (چیزی حدودی 95
درصد) باالی  40ســال دارند .هریسون فورد 74
ساله کهنسالترین بازیگر و جنیفر الرنس  26ساله
جوانترین بازیگر در میان پردرآمدترین بازیگران
زن و مرد سینمای جهان هستند.
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عربستانیها هم فلم به اسکار
معرفی کردند

«قدم زدن طوالنی بیلی لیــن در نیمه وقت» اولین نمایش
جهانی خود را در جشنواره فلم نیویورک تجریه میکند.
این فلم که یکی از شــانسهای اصلی فصل جوایز سینمایی
محصوب میشود ،روز  14اکتبر و در بخش نمایشهای ویژه
پنجاهوچهارمین جشــنواره فلم نیویورک برای اولینبار به
روی پرده خواهد رفت.
این فلم که با تصمیم بیسابقه «آنگ الی» با سرعت  120فریم
بر ثانیه (بسیار باالتر از  24فریم بر ثانیه معمول) فلمبرداری
شده است ،نوآورانهترین اثر این کارگردان مطرح محسوب
میشــود و نمایش بخشهایی از آن در السوگاس با تمجید
منتقدین از این رویکرد شجاعانه همراه بود.
اسکرین در ادامه نوشــت« :آنگ لی» در واکنش به حضور
فلمــش در این رویداد ســینمایی گفت« :جشــنواره فلم
نیویورک رویداد بسیار مهمی برای من به عنوان یک ساکن
نیویورک و یک فلمساز اســت و مفتخرم که امسال با فلم
«قدم زدن طوالنی بیلی لین در نیمه وقت» در سینما حضور
دارم .داســتان این فلم که با فالش بکهای فراوان روایت
میشودف درباره تجارب یک سرباز  19ساله از جنگ عراق
است« .جو آلین» تازهکار نقش اصلی فلم را بر عهده دارد و

جواب سودوکو شماره
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حمد ـ احمــد ـ حامد ـ
حمیــد ـ حامی ـ حمایت
ـ ماده ـ دما ـ دام ـ ماه ـ
ماهی ـ هما ـ اهم ـ مهدی
ـ مهد ـ همت ـ می ـ اتم ـ
تام ـ تیم ـ ماهیت ـ دایم ـ
امید ـ مایه.

2494

«کریستین استوارت»« ،وین دیزل» و «استیو مارتین» دیگر
بازیگران این فلم هستند.
«آنگ لی» در سال  1993با ساخت فلم «حس و حساسیت»
به شهرت جهانی دســت یافت .این فلم جایز ه خرس طالی
جشــنوار ه برلین و جایز ه بهترین فلم بافتا را بهدست آورد
و در جوایز فلم آلمان در ســال  1997بهترین فلم خارجی
شناخته شد.
وی پس از آن دو فلم «طوفان یخی» و «با شیطان سوارشو»
را ساخت تا اینکه در سال  2000با فلم «ببر خیزان ،اژدهای
پنهان» باردیگر چشــمها را خیره کرد .این فلم نامزد جایزه
اســکار بهترین فلم و بهترین کارگردانی جوایز اسکار شد و
در جوایز گلدن گلوب و جشنوار ه تورنتو نیز جایزه بهترین
فلم را به خود اختصاص داد .دو فلم «استخدام» و «هالک»
مقدمهای برای درخشش دوباره آنگ لی در سال  2005با فلم
«کوهســتان بروک بک» بودند که جایز ه اسکار بهترین فلم
خارجی ،شــیر طالی ونیز ،جایزه دیوید لین در بفتا و جایزه
گلدن گلوب بهترین فلم را کسب کرد و از سوی انجمنهای
منتقدین فلم لسآنجلس نیویورک ،لندن و بوستون عنوان
بهترین فلم سال  2005را کسب کرد.

 بازی با کلمات

2406

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ چلچله
ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ ســیما ـ شریک ـ
صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ قصه ـ کنایه ـ گرامی
ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.

 جواب بازی با اعداد

ل
ا
ر
ز
غ هـ
ی

فلم نتوانست به جمع نامزدهای نهایی جوایز اسکار راه یابد اما
نامزد جایزه بفتا برای بهترین فلم خارجی سال شد.
پیش از این کشــورهای استرالیا ،کرواسیا ،کیوبا ،گرجستان،
آلمان ،رومانیا ،ســوئیس و ونزوئال فلمهای منتخب خود را
برای حضور در شاخه بهترین فلم خارجی اسکار  2017معرفی
کردهاند.
در این شــاخه مهم از جوایز سینمایی اسکار ،آخرین فرصت
برای ارائه آثار از سوی کشورهای مختلف و سینماگران تاریخ
ســوم اکتبر  2016اعالم شده است .فهرســت اولیه  9فلم
خارجی نامزد در جوایز اســکار  2016روز  17جنوری و پنج
نامزد نهایی نیز روز  24جنوری معرفی میشوند.
مراسم اعطای جوایز هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس برگزار
میشود و قرار است این رویداد ســینمایی در بیش از 225
کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

رونمایی از فلم جدید «آنگ لی» در
جشنواره نیویورک

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

اولین کمدی رمانتیک تاریخ سینمای عربستان نماینده این
کشور در اسکار  2017شد .به نقل از هالیوودریپورتر ،سینمای
عربســتان سعودی که در ســال  2013برای اولین بار با فلم
«وجده» به کارگردانی «حیفا المنصور» به صحنه رقابت اسکار
آمد ،پس از گذشــت چند ســال فلم «براکه با براکه مالقات
میکند» را به عنوان نماینده رســمی خود به آکادمی اسکار
معرفی کرد« .براکه با براکه مالقات میکند» ساخته «محمود
صباغ» که اولین فلم ساخته شده در ژانر کمدی رمانتیک در
سینمای عربستان اســت ،نخستین نمایش خود را در بخش
فورم جشنواره فلم برلین تجربه کرد و جایزه کلیسای معنوی
جشنواره را نیز به دست آورد .این فلم اولین فلم عربستانی
است که در جشنواره برلین حضور داشته است.
این فلم داستان یک دختر ثروتمند عرب بزرگ شده با سبک
غربی و یک پولیس از قشر کارگر جامعه را روایت میکند.
عربستان در سال  2013با فلم «وجده» به اسکار آمد که این

 14فلم کالسیک مدرن که
باید در طول عمرتان ببینید
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میزان

حمل

در آغاز امروز حسن خودجوشي و خود انگيختگيتان باعث ميشود
که حسابي ســرگرم باشــيد .در اين روزها خريدن يک يادگاري
گرانقيمت براي فردي که عميق ًا دوستش داريد وسوسه کننده است.

ثور

در اين روزها زماني که متوجه ميشويد همسر يا عزيزتان مخفيانه
در مسايل مالي شــما دخالت کرده حيرت ميکنيد و گرچه چيزي
براي پنهان کردن نداريد ولي مايل نيســتيد حتي عزيزترين فرد
زندگيتان از اعتماد شما سوءاستفاده کند.

جوزا

تجربيات جديد خوب هستند به شرط آن که با احتياط آنها را امتحان
نماييد .در اين زمان ممکن اســت از ارتباطي روشنفکرانه رابطهاي
عاطفي به وجود آيد ولي اگر تالشي مشترک و هماهنگ براي کمک
به پيشرفت آن صورت ندهيد آتش آن خيلي زود خاموش مي شود.

سرطان

ممکن است از نظر مادي تا حدي در تنگنا قرار بگيريد ولي آن بدين
معنا نيســت که نميتوانيد با همسر يا عزيزتان به تفريح و گشت و
گذار برويد .رفتن به پارک يا کوهنوردي همان تفريح و سرگرمي را
در اختيارتان ميگذارند که نيازمندش هستيد.

اسد

درحال انجام یک معامله مهم هســتید که واقع ًا مشــکل اســت،
وتماسهای متعدد کمــی عصبانیتان میکند؛ زیرا تمرکزتان به هم
میخورد .شاید در مقابل این دنیای بزرگ معامله شما خیلی کوچک
باشد .اما این معامله برای شما مهم است.

سنبله

با مسئله مرموزی روبرو میشوید .بین حرفهایی که یک نفر میزند
و رفتاری کــه دارد تفاوت بزرگی وجود دارد ،و الزم اســت بدانید
که چه اتفاقی در حال وقوع اســت و اطرافتان چه میگذرد .مراقب
کسانی که میخواهند شما را فریب دهند و یا ناامیدتان کنند.

اضافه کردن عنصري غير معمول بــه زندگي عاطفيتان ،باعث
مي شــود که همسر يا عزيزتان روي ابرها به پرواز در آيد .مايليد
اطالعات بيشــتري در مورد اطرافيان خود کسب کنيد ،ولي اگر با
خجالت و کمرويي آنها مواجه شديد ،بهتر است صبر و حوصله به
خرج دهيد تا زمان مناسب براي افشاي حقايق بيشتر فرا برسد.

عقرب

در هنگام اتخاذ يک تصميم به تنهايي ،زماني دشوار و بغرنج را در
پيش رو خواهيد داشت ،ولي با بهره گيري از عقل سليم و شعور،
اين دوره بالتکليفي را به راحتي پشت سر خواهيد گذاشت.

قوس

در حيــن يادگيري مهارتهاي جديد يــا ثبت نام در صنفهایی
که برايتان جالب هســتند ،اوقات خوب و خوشي را در پيش رو
خواهيد داشت .در صورتي که متأهل هستيد و وقت خيلي زيادي
را با همسرتان در خانه ســپري ميکنيد قطع ًا احساس کسالت و
افسردگي بر شما دســت میدهد ،پس از خانه بيرون بزنيد ،در
سرگرميهاي جمعي شرکت کنيد.

جدی

تا جاي ممکن از پند و اندرزهاي دوســتان اســتفاده کنيد و به
دنبال راههاي ميانبر و فرعي نباشيد .در اين هنگام گشت و گذار
با دوستان ،فرصت آشــنايي با فردي جديد و ويژه در اختيارتان
قرار مي گيرد.

دلو

آشنايي با افرادي که نقطه نظرات و عقايدي مشابه شما دارند ،امکان
ترقي در آينده را در اختيارتان قرار ميدهد .ممکن است براي اثبات
خودتان ،الزم باشد که تالش بيشتري به خرج دهيد.

حوت

دوســتان و آشــناياني که تا چندي پيش اعصابتان را خورد
ميکردند ،به شــدت کمک حالتان خواهند بود ،به شرط آن که
مشتاقانه از آنها تقاضاي کمک و همراهي کنيد .شانس و اقبالي در
خانهتان را به صدا در ميآورد ،به هيچ وجه آن را از دست ندهيد
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اگر وقت برای دیدن فلم دارید چه بهتر که چند فلم کالســیک
مدرن تماشا کنید .برای اینکه کار را برایتان ساده کنم لیستی از
 14فلم کالسیک مدرن برایتان در نظر گرفتم که هر فلم دوستی
باید در طول عمرش آنها را ببیند .برای بازگشــت به فلم های
آرشــیو هیچ وقت دیر نیست چون همیشه می توانید چند اثر
فوق العاده برای دیدن پیدا کنید .اگر وقت برای دیدن فلم دارید
چه بهتر که چند فلم کالسیک مدرن تماشا کنید .برای اینکه کار
را برایتان ساده کنم لیستی از  14فلم کالسیک مدرن برایتان در
نظر گرفتم که هر فلم دوستی باید در طول عمرش آنها را ببیند.
) 2001 ( Donnie Darko -۱
این فلم از اولیــن نقش های اصلی بود که جیک جیلنهال در
آن درخشــید و پس از آن توسط فلمسازان مورد توجه قرار
گرفــت .او در این فلم نقش نوجوانــی را بازی می کند که به
خاطر خیاالتی از آینده و آشفتگی به شکل یک خرگوش دچار
عذاب است Donnie Darko .در زمان اکران خیلی زود مورد
استقبال قرار گرفت و تبدیل به یکی از آثار کالسیک شد.
) 2002 ( Bowling For Columbine -۲
چهارمین فلم مایکل مور که برنده اسکار بهترین مستند شد
و شــاید بهترین فلمش .این کارگردان جنجال برانگیز از قتل
عام دانشگاه کلمبیا استفاده کرد تا اعتیاد آمریکا به اسلحه را
نشان دهد .متاسفانه با اینکه  ۱۴سال از ساخت فلم می گذرد
مشکالتی که در آن مورد بحث قرار گرفته همچنان دیده می
شود.
) 2002 ( City of God -۳
این فلم با نمایش فوق العاده مناطق فقیر نشین ریودوژانیرو
ما را به زندگی دو پســر و چگونگی بزرگ شدنشان در میان
اسلحه و مواد مخدر می برد .بیشــتر بازیگران از افراد غیر
حرفه ای تشکیل شــده اند که باعث شده فلم بسیار واقعی
جلوه کند .اما چیزی که درباره این فلم سراسر خشونت بسیار
جالب است الیه های طنزی اســت که با هنرمندی در آن به
کار رفته.
) 2004 ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind -۴
وقتی میشل گوندری ( کارگردان ) و چارلی کافمن ( فلمنامه
نویس ) را با هم ترکیب می کنید چه بدست می آید؟ یکی از
بکر ترین فلم های عاشقانه  ۱۵سال گذشته.جیم کری به حق
بهترین بازی اش را در این فلم به نمایش گذاشــته ،او نقش
جوئل را بازی می کند که پس از جدایی از دوســتش ( کیت
وینســلت ) پیش دکتر ویژه ای مــی رود که تخصصش پاک
کردن شخصی از حافظه افراد است .فلم سرشار است از تاویر
جاویی که گوندری پدید آورده و دنیای بکر کافمن.
) 2004 ( Super Size Me -۵
مورگان ســوپرالک با استفاده از شخصیت برون گرای خود و
دست گذاشــتن روی موضوعی داغ فلمی ساخت تا به همه
نشان دهد چقدر در کارش حرفه ای است .در این فلم مستند
سوپرالک مشــکل چاقی در آمرزیکا را بررسی می کند و لنز
دوربین خــود را روی مک دونالد یکی از بزرگترین فســت
فودهای دنیا متمرکز می کند ،طــوری که پس از دیدن فلم
تصورتان نسبت به فســت فودها به کلی تغییر می کند ( .در
ایــن فلم او به مدت یک ماه فقط از منوی مک دونالد غذا می
خورد ) .این فلم باعث شد منوی مک دونالد تغییرات اساسی
به خود ببیند.
) 2007 ( No Country For Old Men -۶
برادران کوئن به لطف اقتباس از رمان کورمک مک کارتی ،یک
فلم وسترن مدرن کالسیک خلق کردند .این فلم با درخشش
جاش بورلین مردی که به خاطر یک کیف پر از پول توســط
دالالن مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفت و خاویر باردم در
نقش یک قاتل روانی همراه است .هر بار که فلم را می بینید
برایتان زیباتر می شود.
Ratatouille -۷
 Ratatouilleبه واسطه انیمیشن داستانی را برایمان تعریف
می کند که فقط برای کودکان نیســت .فلم در دنیای شیک و
مجلل آشــپزی پاریس اتفاق می افتد و موشی را نمایش می
دهد که خود را یک سرآشــپز حرفه ای می داند .در نگاه اول
شاید داســتان زیاد جالب نباشد ،اما داستانی را خواهید دید
با الیه های فراوان ،که از طریق کارتون و گرافیک کمپیوتری
ساخته شده.
) 2007 ( There Will Be Blood -۸
پل توماس اندرســون فلمی ســاخته که از بسیاری جهات
حماسی است از جمله داســتانش ،موسیقیش ،و تصاویرش.
دانیل دی لوئیس نیز بازی شــاهکار از خــود در این فلم به
نمایش گذاشته که آن را به یاد ماندنی می کند.
) 2007 ( Zodiac -۹
دیوید فینچر که به خاطر تمایلش به موارد تاریک شناخته می
شــود ،انتخابی عالی برای آوردن قاتل سریالی زودیاک روی
پرده ســینما ها بود .جیک جیلنهال نقش یک نقاش کارتون
برای روزنامه را بازی می کند که به مورد قاتل سریالی زودیاک
عالقه پیدا می کند و زمانی که پولیس به بن بســت رسیده
مانند یک کارآگاه به ســراغ پرونده می رود .فینچر با حرفه
ای گری پایان فلم را معلق نگه داشته ،طوری که هر کسی می
تواند زودیاک باشد.
) 2008 ( Man on Wire -۱۰
قبل از فلــم  ) 2015 ( The Walkجیمز مارش فلمی درباره
افرادی واقعی ســاخت که به خود جرات داده بودند بین برج
هــای دوقلو بند بازی کنند .به لطــف فلیپه پتیت مردی که
بند بازی را در فلم انجام داد ،این مستند برنده جایزه اسکار
بهترین فلم مستند شد.
) 2008 ( WALL-E -۱۱
 WALL-Eمسلما بزرگترین کار پیکسار است ،این انیمیشن
مشکالت زیادی را مورد بررسی قرار می دهد ،طوری که می
توانید بارها آن را تماشــا کنید و از تمرکز روی هر یک از این
مشکالت لذت ببرید .از یک داستان عاشقانه گرفته تا تفسیر
مشــکل چاقی و تغییرات جوی ،فلم چیزی بیشــتر از یک
انیمیشن سرگرم کننده رباتی برای کودکان است.
) 2009 ( Inglourious Basterds -۱۲
فلم سرشار از کشــتار تارنتینو که ساختش طول هم کشید
ارزش صبر کردن را داشــت .برد پیت در این فلم نقش رهبر
گروهی از سربازان آمریکایی را بازی می کند که ماموریتشان
کشتن بیشــترین تعداد نازی در فرانسه است .صحنه های
اکشن این فلم بسیار مورد توجه قرار گرفت.
) 2010 ( Inception -۱۳
کریستوفر نوالن همیشه دوست داشته سر به سرمان بگذارد،
اما  Inceptionیکی از بزرگترین بــازی هایش با ذهن بود.
لئوناردو دی کاپریو رهبر گروهی است که وارد رویاهای افراد
می شــوند تا از آنها اطالعات بدزدند .برای آخرین کارش ،او
را اســتخدام می کنند تا به جای سرقت اطالعات ،اطالعاتی
را قرار دهد .داســتان به شکلی پیش می رود که بیننده یک
لحظه نمی تواند چشم از روی صفحه بردارد.
) 2011 ( Bridesmaids -۱۴
فلمی درباره جالب ترین زنان در کسب و کارBridesmaids ،
نشــان می دهد خانم ها نیز می توانند به اندازه آقایان خنده
دار و با نمک باشــند .در کنار بازی زیبای کریستن ویگ به
عنوان نقش اول ،این فلم باعث شــد ملیسا مک کارتی را به
عنوان ستاره ای جدید در سینما بشناسیم و پل فیج تبدیل
به کارگردان فلم های کمدی زنان شود.

